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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka förekomsten av normer kring maskulinitet bland pojkar på 

högstadiet och om dessa normer har en relation till pojkars attityder till studier. Följande 

frågeställningar ämnas besvaras i studien: 

1. I vilken utsträckning upplever pojkar att det förekommer en machokultur i skolan? 

2. Finns det något samband mellan machokultur i skolan och pojkars studietimmar? 

 

Metod 

Denna uppsats bestod av en kvantitativ metod med enkäter som undersökningsform. En enkät 

delades ut till pojkar på̊ ett antal utvalda högstadieskolor inom Stockholmsområdet. Totalt 

169 pojkar medverkade i studien och 147 enkäter var brukbara. Pojkar i årskurs åtta och nio 

rekryterades där individer födda år 2004–2005 deltog i studien. Enkäten omfattade två̊ olika 

delar, av vilken den ena inkluderade påståenden kring machokultur och den andra innehöll 

frågor kring deltagarnas demografi samt studietimmar. Microsoft Excel och 

statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) användes sedan för att 

analysera samt bearbeta samtlig framtagen data ur enkätundersökningen. 

 

Resultat 

Sammanställningen av den framtagna data från undersökningen visade att majoriteten, drygt 

75%, av pojkarna lade ner 0–3 timmar per vecka på skolarbete utöver lektionstid. Studiens 

resultat visade även att en hög nivå av machokultur var vanligt förekommande inom skolan 

utifrån pojkarnas upplevelse, en siffra som motsvarar drygt 25%. Resultatet gav dessutom ett 

signifikant, positivt samband mellan pojkarnas upplevda förekomst av machokultur och deras 

studietimmar. 

 

Slutsats 

Resultaten tyder på att majoriteten av pojkarna lade ner få timmar per vecka på skolarbete 

utöver lektionstid samt att dessa pojkar även upplever en högre nivå av machokultur inom 

skolan i jämförelse med de pojkar som lade fler timmar på skolarbete. 
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Abstract 

 

Aim 

The purpose of the study is to investigate the prevalence of norms regarding masculinity 

among high school boys and whether these norms have a relation to boys’ attitude to studies. 

The following questions intend to be answered in the study: 

1. To what extent do boys feel that there is a macho culture in school? 

2. Is there any connection between macho culture at school and boys’ study hours? 

 

Method 

This essay consisted of a quantitative method with questionnaires as a survey form. A 

questionnaire was distributed to boys at a number of selected high schools in the Stockholm 

area. A total of 169 boys participated in the study and 147 questionnaires were usable. Boys 

in grades eight and nine were recruited where individuals born in 2004-2005 participated in 

the study. The survey included two different parts, one of which included statements about 

macho culture and the other included questions about participants demographics and study 

hours. Microsoft Excel and the statistical program Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) were then used to analyze and process all the data obtained from the survey. 

 

Results 

The compilation of the data obtained from the survey showed that the majority, just over 

75%, of the boys spent 0-3 hours per week on schoolwork beyond lesson time. The study's 

results also showed that a high level of macho culture was common in the school based on the 

boys’ experience, a figure that corresponds to just over 25%. The result also gave a 

significant, positive connection between the boys’ perceived prevalence of macho culture and 

their study hours. 

 

Conclusions 

The results indicate that the majority of the boys spent a few hours per week on schoolwork 

beyond lesson time and that these boys also experienced a higher level of macho culture 

within the school compared to the boys who spent more hours on schoolwork.  
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1.  Introduktion 

Att pojkar presterar sämre än flickor i skolan är en problematik inom skolväsendet och varför 

dem gör det är en fråga som denna studie tar utgångspunkt i. Statistik visar just detta, att 

flickor presterar bättre i skolan än pojkar och att betygsgapet mellan dem växer. Skolverket 

(2017) gör återkommande rapporter som beskriver läget i svensk skola och senaste 

lägesbedömningen visar att pojkar har lägre betyg än flickor. Det finns forskning som 

indikerar att betygsgapet förekommer på grund av de stereotypa förväntningar som finns på 

pojkar och flickor i skolan idag. Specifikt hos pojkar handlar det om normer kring 

maskulinitet och hur de påverkar pojkars studieresultat. Det talas om att det finns en 

antipluggkultur bland pojkar som gör att de pojkar som pluggar riskerar en social kostnad, i 

form av lägre status. Det ses som en feminin handling att studera och genom att ta avstånd 

från det bevisar därmed pojkar sin maskulinitet. Dessa påhittade, oskrivna regler och 

förväntningar om hur ungdomar ska bete sig i ett klassrum resulterar i att dessa könsnormer 

kan skapa en begränsning hos unga i skolan. Detta är uppenbart problematiskt och likaså 

viktigt eftersom det i läroplanen står att skolan har ett ansvar för att motverka könsmönster 

som begränsar elevers lärande, val och utveckling – och detta är anledningen till varför 

uppsatsen genomförs. (Skolverket, 2011) 

 

Tidigare forskning visar att pojkars utveckling i skolan begränsas av normer kring 

maskulinitet (Björnsson, 2005; Wernersson, 2010). Det har även visat sig att dessa maskulina 

normer har en negativ påverkan hos flickors syn på sig själva samt deras möjlighet att bedriva 

studier (Holm & Öhrn, 2014; Walkerdine, 1994). Dessa normer kring maskulinitet påverkar 

med andra ord inte enbart pojkars studier, utan även flickors. Eftersom en individs 

skolresultat kan ha en avgörande betydelse för hens fortsatta valmöjligheter i livet är detta ett 

angeläget ämne att studera. 

 

De normer kring maskulinitet som figurerar i skolan och begränsar pojkars studier 

konkretiseras genom en så kallad social kostnad som drabbar många av de pojkar som visar 

sig arbetsamma och ambitiösa i skolan. Social kostnad inbegriper i detta fall att förlora i 

status, bli retad eller bli utsatt för andra negativa konsekvenser om man bryter mot en norm. 

Genom att bryta mot en norm blir individen därigenom utsatt för sociala sanktioner från 

omgivande människor. Till exempel kan det handla om att pojkar tar till strategier för att 

undgå en social kostnad bland jämnåriga skolkamrater, strategier som leder till ”lagom” bra 



 

betyg av följden att man inte vill lyckas ”för bra” inom olika skolarbeten (Kärnebro, 2013). 

Forskning har även visat att det finns skolor där pojkar visar upp ett tydligt motstånd mot 

studier och skolan där detta avståndstagande resulterar i allt sämre betyg (Björnsson, 2005; 

Rosvall, 2012; Wernersson, 2010). Till och med i de skolor där det är socialt accepterat att ha 

bra betyg tar pojkar ändock till olika strategier för att inte framträda som ambitiösa. Detta 

med anledning av att det i dessa skolor inte är socialt accepterat att explicit visa att man 

studerar som pojke, vilket i sin tur kan leda till sämre skolresultat. (Holm, 2008; Nygren, 

2009; Nyström, 2012). 

 

Utifrån de ovannämnda tidigare studierna tar denna studie sin utgångspunkt i att det sannolikt 

förekommer en relation mellan pojkars attityder samt syn på studier och normer kring 

maskulinitet. Förhoppningen är att få en fördjupad förståelse kring denna relation. Dessa 

tidigare forskningsstudier som handlar om pojkars syn på studier visar att pojkars möjlighet 

till att studera påverkas ofördelaktigt. Deras handlingsutrymme begränsas på detta sätt av 

normer. Pojkar kan förvisso välja att agera på det ena eller andra sättet i många situationer 

men på grund av deras egna och andras föreställningar om vad manlighet innebär hämmas 

deras förmåga i enlighet med den sociala kostnad de upplevs medföra. Könsnormerna 

vidmakthålls genom praktiker som skapas av idén kring vad som är manligt och kvinnligt. 

Oavsett om en pojke väljer att följa eller bryta mot en norm kan han sällan bortse ifrån den. 

Normen finns ständigt där, vare sig han vill eller inte. (Davies, 2003) 

 

Hur pojkar uttrycker och åskådliggör sin syn på studier är en aspekt som konstruerar normer. 

En så kallad antipluggkultur skapas av dessa normer som i sin tur skapas när pojkar uppvisar 

ett avståndstagande synsätt till studier. Samtidigt som de pojkar som visar ett positivt synsätt 

till studier utsätts för en social kostnad. Det är därför intressant att undersöka förekomsten av 

dessa normer som skapar en antipluggkultur, för att sedan placera in detta i ett sammanhang, i 

detta fall dess samband till hur mycket tid som pojkar faktiskt lägger ner på sina studier. 

Denna syn på studier förevisar hur en pojke bör handla för att iscensätta en maskulinitet som 

är socialt accepterad. På skolor där det har förekommit en dominerande antipluggkultur har 

det även ofta funnits en machokultur som liknar en traditionell homosocialitet bland pojkarna 

(Kärnebro, 2013; Willis, 1983). 

 

Fenomenet varför pojkar underpresterar i skolan är komplext och det finns en mängd olika 

teorier om varför det är på det sättet. Det finns förstås ingen enkel lösning på dilemmat, utan 



 

det är troligen flera faktorer som samverkar. Dock kommer denna studie enbart fördjupa sig i 

könsnormernas betydelse. 

2. Kunskapsöversikt 

I detta kapitel redovisas bakgrunden till studien samt tidigare forskning som kan relateras till 

studiens forskningsområde. I litteraturgenomgången diskuteras främst normer kring 

maskulinitet och pojkars syn på studier i skolan. 

 

Att förmedla kunskaper och att fostra är en del av skolans uppgift. Jämställdhet är ett begrepp 

som ingår i skolväsendets värdegrund enligt skollagen (Sverige, 2019). Ett begrepp som 

åsyftar likvärdiga förutsättningar och villkor mellan män och kvinnor. I skollagen står det 

vidare att jämställdhet innefattar genus och innebär de förväntningar och uppfattningar som 

kan kopplas till könen. Som en konsekvens av dessa förväntningar och uppfattningar kring 

kvinnligt och manligt kan elever hindras från att utvecklas. Att elever ska utvecklas maximalt 

inom skolan är något som skollagen betonar och det innebär att könsspecifika krav inte ska 

hindra dem från att kunna göra det. (Sverige, 2019) 

 

I litteraturen framkommer tydliga könsmönster i pojkars och flickors skolresultat. Pojkar 

presterar som grupp sämre i jämförelse med flickor beträffande betygen i grundskolan. Pojkar 

har generellt ett lägre genomsnittligt meritvärde i jämförelse med flickor. Flickor har generellt 

haft cirka 25 poäng mer än pojkar gällande avgångsbetygen i grundskolan om man ser till de 

senaste tio åren, där skillnaden har ökat till viss del det senaste året. (Skolverket, 2017) Fler 

flickor än pojkar får högsta betyg och det är fler pojkar än flickor som får underkänt och inte 

uppnår godkänt i vissa ämnen. Under hela 2000-talet har detta mönster hållit i sig och den 

förändringen som har skett är att avstånden har ökat, det vill säga att betygsgapet har ökat till 

pojkarnas nackdel. Att flickor får allt mer högre betyg i matematik och naturvetenskap än 

pojkar är den mest omfattande förändringen som skett, vilket innebär att i de ämnen där 

pojkar traditionellt sett varit starkare presterar flickor nu bättre än pojkar. (Nyström, 2012) 

Sammanfattningsvis förekommer det en märkbar skillnad mellan pojkars och flickors betyg 

som resulterar i en nackdel för pojkarna. Denna betygsskillnaden hittas även bland annat inom 

PISA-undersökningar. 

 

Det mest betydande skälet till varför pojkar presterar lägre resultat i skolan kontra flickor, 

som oftast läggs fram inom de forskningsöversikter som gjorts kring frågan, är att de 



 

maskulina ideal som existerar är relaterade till normer som orsakar denna realitet. Pojkars 

ansträngning i skolan är sämre än flickors som en följd av den antipluggkultur som utvecklas 

av de ideal som råder för pojkar, med sämre betyg som påföljd. En pojke ska vara tuff, 

självständig och inte ta order från någon annan enligt de maskulina ideal som gemenligen 

beskrivs. Pojkar positionerar sig bland sina klasskamrater genom att använda sig av de sociala 

relationerna i klassrummet. De visar sig tuffa och självständiga genom att inte följa lärarens 

tillsägelser och skolans regler. Det anses som feminint att lyssna till lärarens krav och vara 

ambitiös i skolan, en företeelse som gärna undviks av många pojkar. (Björnsson, 2005; Deja, 

2004; Deja, 2010; Kimmel, 2010; Skolverket, 2006; Skolverket, 2009; Wernersson, 2010). 

Det föreligger olika förväntningar på pojkar och flickor när de kliver in på skolan (Deja, 

2010). Det uppstår olika mönster av beteenden mellan könen när de försöker leva upp till 

dessa förväntningar. Därtill verkar det vara så att pojkar utsätts för fler sociala kostnader när 

de bryter mot traditionella könsmönster än flickor (Deja, 2010; Öhrn, 2002). 

 

Forskningen är tämligen tydlig gällande pojkars lägre betyg i genomsnitt och evidensen 

stärker att det förekommer en hegemonisk maskulinitet som präglar pojkar samt hindrar dem 

från goda studieresultat (t.ex. Björnsson, 2005; Frosh, Phoenix & Pattman, 2002; Holm & 

Öhrn, 2014; Jonsson, 2015; Kimmel, 2010; Kärnebro, 2013; Lyng, 2007; Nordgren, 

Odenstad, & Samuelsson, 2017; Phoenix, 2004; Wernersson, 2010; Willis, 1983; 

Zimmerman, 2018). 

 

Inom studier som handlar om skola och genus har forskning som inriktar sig på en 

dominerande maskulinitet som viktig orsak till pojkars lägre betyg varit ett centralt inslag 

under ganska lång tid. Pojkars brister i skolan och utvecklandet av antipluggkulturer förklaras 

av en förlegad och förtryckande mansbild. Pojkars antipluggkultur upptar en stor del av 

debatten kring pojkars studieresultat – det vill säga att pojkar visar en nedvärderande syn på 

studier för att iscensätta en maskulinitet som accepteras av omgivningen (Jonsson, 2015). 

Wernersson (2010) beskriver att betygsskillnaden skulle kunna förklaras av att flickor lägger 

ner mer tid och engagemang på skolarbete och förklaringen till varför pojkar inte lägger ner 

lika mycket tid har att göra med de normer som finns, vad som förväntas av pojkar och 

flickor, vilket resulterar i att pojkarna följer/anpassar sig efter den maskulina 

antipluggkulturen. Enligt Nordgren, Odenstad och Samuelsson med flera (2017; Jansdotter 

Samuelsson, 2008) uppfattas det i skolans värld som feminint att vara ambitiös och duktig i 

skolan samt att det är viktigt för pojkar att inte framstå som feminina. Pojkar skapar därför en 



 

så kallad antipluggkultur för att bevisa sin manlighet – ett förhållningssätt som kan förorsaka 

konsekvenser i form av att pojkar anstränger sig mindre i skolan. Antipluggkulturen handlar 

om att man ska vara populär och ”cool” samt att ha roligt i skolan enligt Skolverkets (2011) 

beskrivning. Att vara ambitiös och kunna prestera i skolan ingår inte i de maskulinitetsideal 

som föreligger idag. Att anstränga sig i skolan ger ingen status bland klasskamrater. Därför 

måste pojkarna försöka balansera mellan att dels engagera sig samt lyckas i skolan och dels 

sin sociala position. (Björnsson, 2005) 

 

Inom forskningsfältet kring pojkar och skolan är Willis (1983) bok Fostran till lönearbete en 

av de mest klassiska texterna. Hans forskning bedrivs kring ett antal pojkar inom 

arbetarklassen i en skola i England som han benämner för ”gänget”. Ett av de tydligaste 

resultaten som studien genererar, efter de åren som Willis följt detta gäng, är den norm som 

reproduceras bland pojkarna – i form av en machoinriktad antipluggkultur. En pojke anses 

vara mesig och töntig ifall han lägger tid på sina studier och bedöms dessutom inte ha någon 

egen vilja och osjälvständigt följer lärarens minsta anvisning. Detta gäng består av häftiga och 

tuffa pojkar som lärt sig skolans regler och därmed definierar och åskådliggör sin maskulinitet 

genom att bryta mot reglerna. 

 

Inom studier kring pojkar och skolan har denna normativa definition av maskulinitet 

återfunnits upprepade gånger. Det handlar om att vara tuff, självständig och hård för att bevisa 

sin maskulinitet som pojke (Phoenix, 2004). Tystlåtna pojkar som anstränger sig och visar sig 

ambitiösa i skolan får ofta till följd av denna maskulinitet låg status bland jämnåriga och ses 

som feminina (Mac an Ghaill, 1994). Frosh, Phoenix och Pattman (2002) erhöll även dem ett 

resultat i sin intervjustudie som visade att pojkar bland annat ska vara hårda, kaxiga och tuffa 

för att inneha status. Att lägga ner tid på skolarbete eller visa sig ambitiös var något som inte 

gav pojkar popularitet, snarare tvärtom. Gällande självständigheten fann Kessels och 

Steinmayr (2013) i sin studie ett samband mellan att pojkar som ansåg sig vara manliga inte 

frågade om hjälp med studierna trots att de faktiskt var i behov av det. 

 

I Kärnebros (2013) studie blev de pojkar som intog en studiemotiverad position retade och 

måltavlor för negativa kommentarer av jämnåriga pojkar. De pojkar som var högljudda och 

tog mycket utrymme i klassrummet samt kommenterade det som försiggick i klassrummet 

(till exempel genom att yttra nedsättande kommentarer om de pojkar som svarade 

uppgiftsorienterat till läraren) var de pojkar som hade högst status. De flesta pojkarna som 



 

deltog i studien såg skolarbetet som feminint. För att inte kännetecknas som en plugghäst var 

det flera av dessa pojkar som försökte realisera en balans mellan att göra tillräckligt bra ifrån 

sig för att klara skolan och att inte prestera för högt över godkänt betyg. Detta har upptäckts 

även vid andra skolor, att elever tar till strategier för att klara av skolarbetet men utan att 

utmärka sig med ”för högt” betyg och visa sig duktig på lektionerna (Phoenix, 2004). 

 

Den forskning som Phoenix (2004) gjort kring maskulinitet handlar mestadels om de pojkar 

som har lägst socioekonomiska förutsättningar och hennes forskning visar att det är dessa 

grupper som drabbas värst av utslagning från skolan utifrån statistik som behandlar låga 

prestationer, studielängd och avbrutna studier. Det visar sig emellertid att denna 

antipluggkultur börjar bli allt vanligare inom högre socialgrupper i enlighet med senare 

forskning (SOU, 2009). Phoenix (2004) fann även i en av hennes studier att pojkar skapade 

strategier som var inriktade mot att inte visa sig alltför ambitiös i skolan, strategier som 

utformades för att undvika att bli retade av klasskamrater. Pojkarnas strategi var att placera 

sig mellan ytterligheterna att inte plugga alls och att vara en ”plugghäst”. De flesta av 

plugghästarna blev retade och förlorade kompisar vilket orsakade en rädsla för att bli sedd 

som en plugghäst. I en studie av Francis (2009) framkom det att de pojkar som var retade och 

hade hög risk att bli utsatta för nedvärderande handlingar av jämnåriga elever på skolan var 

främst de högpresterande pojkarna. Likaså blev resultatet i Lyngs (2007) studie där det 

framgick att det var svårt bland pojkarna att vara ambitiös samt högpresterande i skolan och 

samtidigt ha en hög status bland sina jämnåriga kompisar. Uppvisandet av en lägre ambition 

med skolarbete var ett uttryck för de pojkar som önskade ses som coola och vara populära 

bland kompisar. 

 

Zimmerman (2018) presenterar en intervjustudie med pojkar som blivit mobbade under sin tid 

i skolan. Att bryta mot normen som säger att pojkar ska vara tuffa och häftiga är den 

vanligaste orsaken till varför pojkar blir utsatta för sociala sanktioner. Anledningen till att 

pojkar blir retade är för att de anses vara mesiga. En annan anledning är ifall de går mot 

normen och utför handlingar som anses vara feminina. Att studera är något som många ser 

som feminint. Enligt normen ska pojkar visa sig självständiga och detta kan till exempel göras 

genom att inte följa vad läraren säger. Följaktligen socialiseras många pojkar in i en 

antipluggkultur. Renold (2001) fann likaså i sin studie att pojkar sågs som feminina och 

retades ifall de presterade bra i skolan. De andra pojkarna kunde därmed etablera sig som 



 

normala och ledande genom att uttrycka förolämpande ord som mes, tönt och feminin till de 

högpresterande. Ett mönster som även Öqvist (2009) fann i sin studie. 

 

De maskulinitetsideal som förmedlas av samhället behandlar bland annat makthierarkier och 

att pojkar inte har känslor (Björnsson, 2005). Wernersson (2010) förklarar att det lätt 

utvecklas en hegemonisk maskulinitet i denna värld som pojkar har att förhålla sig till, där 

positioneringen övergår till att vara mer betydande än undervisningen och tar energi från 

studierna. Antipluggkuluren spelar en viktig roll i flera grupperingar för att pojkars 

heterosexualitet inte ska ifrågasättas. Vidare beskriver Kimmel (2010) att det enligt 

maskulinitetsideologin är omanligt att intresserar sig för skolan. Manlighet bevisas genom 

ointresse för studier. Det finns förväntningar på pojkar att göra dåligt ifrån sig i skolan. Pojkar 

som presterar bra resultat i skolan anses inte vara ”en riktig pojke”. Denna ”killkoden” växer 

vanligen fram i kompisgäng, sällan hos enskilda personer. Det medför bland annat en stress 

och oro att ständigt behöva visa sin manlighet. 

2.1. Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt redovisas studiens begrepp och teoretiska utgångspunkt som ligger till grund 

för uppsatsen. Den hegemoniska maskuliniteten (Connell, 2005) är den teoretiska 

utgångspunkt som utvecklas mer ingående i denna del, en teori som varit framträdande i fråga 

om pojkars försämrade skolresultat. Teorin som presenterats används i analysen för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Hegemonisk maskulinitet är det centrala 

teoribegreppet i studien i och med att den hjälper till att på̊ ett enklare sätt förstå 

uppfattningen av begreppet machokultur. Genom att applicera Connells (2005) teori i den 

kommande analysen finns möjlighet till att problematisera hur machokultur inom skolan kan 

påverka pojkars studier. 

2.1.1. Genus och normer 

Ordet genus kommer från latin och enligt Nationalencyklopedin (2014) betyder ordet kön, art, 

härkomst, släkt, stam, slag. Till skillnad från det biologiska könet så utgör genus det sociala 

könet och handlar om vad som anses vara typiskt för kvinnor och män. Det handlar om 

förväntningar kring hur män och kvinnor bör vara eller bete sig. Manlighet och kvinnlighet 

förefaller i forskningen som något som konstrueras i sociala och kulturella kontexter. 

(Björnsson, 2005) 

 



 

Enligt Hirdman (2003) är människor som individer och grupper placerade i en genusordning 

eller ett genussystem där förhållandet mellan män och kvinnor styrs av osynliga 

genuskontrakt som förevisar vad som är manligt och kvinnligt. Detta genuskontrakt 

upprätthålls genom isärhållning av könen. Det finns ständigt stereotypa normer som män och 

kvinnor förhåller sig till. Män och kvinnor gör olika saker, förknippas med olika egenskaper 

och förmågor, använder olika kläder och fungerar inom olika sfärer. Kvinnor och män ges 

inte lika möjligheter i samhället eftersom de förutsättningar som de lever under är skilda och 

för att de inte utgör samma kategori människor. Genus skapas genom konstant görande, ett 

görande genom vilka intressen som någon förevisar, hur någon talar, vilket utseende någon 

har och så vidare. Det genereras en slags ordning i världen genom de regler som finns kring 

vad män och kvinnor bör göra. Att pojkar inte ska gråta eller prata om känslor och att de ska 

vara självsäkra och tuffa är exempel på maskulinitetsnormer. Tillsammans skapas dessa 

normer kring genus som förknippas med så kallad machokultur. (Under Kevlaret) 

Machokultur är med andra ord en samling av normer som talar om för oss hur pojkar 

förväntas vara och bete sig. Normer vilka genererar attityder som leder till att många pojkar 

strävar efter att vara på ett visst sätt – ”manliga”. 

2.1.2. Connells könsteori – ”Hegemonisk maskulinitet” 

Connell (2008) menar, i enlighet med många andra, att genus som begrepp illustrerar hur 

”kvinnligt” och ”manligt” görs. För att skildra de sociala och kulturella faktorer som könen 

konstrueras av, i motsats till de biologiska aspekterna, förekommer genusbegreppet. 

 

Connell anses vara en av grundarna till maskulinitetsforskningen och enligt Connell (1996) är 

maskulinitet konstruerad kring en hegemoni, något som kan ses som en ledande position, som 

kringgärdas av särskilda värderingar samt normer och som många individer strävar efter. 

Hegemonisk maskulinitet innebär en dominerande maskulinitet som skapar normer för ett 

handlande och beteende som pojkar bör och ska upprätthålla. Dessa beteenden och ageranden 

ses som positiva, naturliga och statusfyllda. Många pojkar hamnar i underläge gentemot de 

som sätter och dominerar normerna på grund av att det är svårt att leva upp till normerna 

(Björnsson, 2005). Det finns då inget utrymme att yttra andra typer av maskulinitet eftersom 

maskuliniteten blir hegemonisk. Den hegemoniska manligheten ändras över tid och olika 

maskulina normer gynnas/uppmuntras under olika tidsperioder, kulturer och socioekonomiska 

grupper (Connell, 2005). 

 



 

Många pojkars studiesituation försvåras genom denna hegemoniska maskulinitet då den 

hindrar dem från att vara ambitiösa och anstränga sig i skolan. De maskulina normerna får en 

högre ställning än ansvaret för studiegången. En ovilja att ta sina studier på allvar blir 

resultatet av den hegemoniska maskuliniteten. Istället ska man strunta i skolan genom att ha 

roligt och spela cool, en attityd som har fått begreppet antipluggkultur. (Björnsson, 2005). 

 

Problematiken kring genus är mångfasetterad. Män och kvinnor som grupper är inte 

homogena. Connell (2005) menar att både män och kvinnor kan negligeras om de avviker 

från de accepterade stereotypa strukturerna för manlighet och kvinnlighet. Genus är 

mångdimensionellt. Det handlar inte bara om identitet, makt, sexualitet och arbete, utan om 

alla dessa aspekter samtidigt (Connell, 2009). 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka förekomsten av normer kring maskulinitet bland pojkar på 

högstadiet och huruvida dessa normer har en relation till pojkars attityder till studier. En 

anledning till varför detta undersöks är att lärare ska ges en medvetenhet om att förekomsten 

av stereotypa könsnormer i skolan kan begränsa vissa elevers lärande och utveckling, i 

synnerhet pojkar. Förhoppningsvis kan detta i sin tur främja en bättre skola för alla, oavsett 

könstillhörighet. 

 

1. I vilken utsträckning upplever pojkar att det förekommer en machokultur i skolan? 

2. Finns det något samband mellan machokultur i skolan och pojkars studietimmar? 

4. Metod 

Denna studie inbegriper en deduktiv metod med en teori som utgångspunkt. Genom valet av 

kvantitativt angreppsätt eftersträvas att undersöka något på bredden, det vill säga att erhålla 

mer ytlig information om en större grupp av individer. Det finns ett intresse för att hitta det 

som är representativt för en större grupp med elever. Det generella syftet med denna typ av 

forskning är att bättre förstå det samhälle och dess miljö som vi människor lever i och hur 

individer, i detta fall grupper av elever, fungerar, är uppbyggda, agerar samt påverkas av 

varandra och faktorer i deras omgivning. 

 



 

Studien är en korrelationsstudie, med ett förklarande syfte, som uttrycker relationen mellan 

två variabler, en oberoende och en beroende variabel, där den oberoende i detta fall är grad av 

machokultur och beroende antalet studietimmar. (Hassmén & Hassmén, 2008) 

4.1. Deltagare 

Studiens deltagare inbegriper pojkar studerandes på̊ ett antal utvalda högstadieskolor i 

Stockholm. Totalt 169 pojkar medverkade i studien och 147 enkäter var brukbara. Med 

anledning av avsikten att distribuera enkäterna på plats för en ökad svarsfrekvens valdes dessa 

skolor ut då de fanns lättillgängliga, ur ett geografiskt perspektiv. Urvalet av deltagare kan 

beskrivas som ett tillgänglighetsurval (Hassmén & Hassmén, 2008) eftersom rekryteringen 

innefattade pojkar som befann sig i närområdet, var benägna att delta samt ansågs besitta 

tillräckligt med information för att kunna besvara frågeställningarna. Pojkar i årskurs åtta 

samt nio på högstadiet rekryterades. Deltagarna valdes ut med villkoret att den målgrupp som 

ämnades undersökas inkluderades, det vill säga pojkar studerandes på̊ högstadiet. Det var 

pojkar födda år 2004–2005 som deltog i studien. 

4.2. Mätmetoder 

För att ge svar på studiens frågeställningar var en kvantitativ metod, med en 

enkätundersökning på en större grupp deltagare, den bäst lämpande metoden. Denna typ av 

datainsamling innebar att deltagarna genomförde en enkät med fasta svarsalternativ samt 

frågor med svar som innefattade siffror etcetera (Hassmén & Hassmén, 2008). Avsikten med 

valet av metod var att finna hypotetiska samband mellan studiens variabler för att omsider 

kunna dra slutsatser. För att kunna göra en generell beskrivning av urvalsgruppen innehöll 

även enkäten frågor kring demografisk data (Hassmén & Hassmén, 2008). Enkäten utgjorde 

två̊ skilda delar (se bilaga 2). 

4.2.1. Bakgrundsinformation och studietimmar 

Denna del består av två frågor, dels om deltagarnas bakgrund/demografi (ålder) och dels om 

antalet studietimmar med fyra olika svarsalternativ där studietimmar innebär antalet timmar 

de ägnar sig åt studier utöver lektionstid. Enkätfrågorna kring deltagarnas bakgrund samt 

antalet studietimmar har utformats på egen hand av mig. 

4.2.2. Machokultur 

Enkätfrågorna kring machokultur är egenutformade påståenden som är baserade på en 

kombination av tidigare forskning (t.ex. Björnsson, 2005; Frosh, Phoenix & Pattman, 2002; 



 

Holm & Öhrn, 2014; Jonsson, 2015; Kimmel, 2010; Kärnebro, 2013; Lyng, 2007; Nordgren, 

Odenstad, & Samuelsson, 2017; Phoenix, 2004; Wernersson, 2010; Willis, 1983; 

Zimmerman, 2018). Denna del innefattar tolv påståenden kring deltagarnas självrapporterade 

upplevelse av förekomsten av machokultur i skolan (exempelvis ”På min skolan känner jag en 

press att framstå som tuff och orädd inför andra killar” och ”På min skola är det svårt att vara 

populär bland sina klasskamrater och samtidigt vara ambitiös och prestera bra i skolan”). 

Deltagarna gjorde en uppskattning av vilken grad de instämde kring påståendena på̊ en skala 

1–4 där 1 = instämmer inte alls och 4 = instämmer helt. Det förekom även ett femte 

svarsalternativ (vet ej) för att kunna tolka eventuellt internt bortfall ifall deltagaren inte visste 

svaret eller om inget annat svar passade. 

4.3. Tillvägagångssätt 

Ett antal högstadieskolor i Stockholms län kontaktades för att nå medverkandena inom 

studiens målgrupp. Till en början underrättades ansvariga på skolan information kring studien 

(se bilaga 3) via mejl. Därefter erhölls ett godkännande från respektive skola om att få komma 

på besök. Deltagarna delgavs ett informationsbrev (se bilaga 4) och en samtyckesblankett (se 

bilaga 5). Blanketten skrevs under av de deltagare som valde att medverka i studien, som 

därefter tilldelades varsitt enkätformulär. 

 

Innan den huvudsakliga datainsamlingen genomfördes en pilotstudie, en provstudie i en 

mindre skala, med ett antal personer jämgamla med studiens målgrupp. Syftet med 

pilotstudien var att undersöka eventuella brister samt frågornas relevans. Den genomfördes 

även med intentionen att öka erfarenheten inför den huvudsakliga undersökningen. Med hjälp 

av pilotstudien gavs även möjlighet att kontrollera upplägget av undersökningen. Efter 

genomförd enkätpilot utfördes ett antal revideringar i enkäten, bland annat omformulering av 

meningar samt ordutbyten som efter revidering blev mer anpassade utefter 

undersökningsgrupp. 

4.4. Databearbetning 

Med utgångspunkt i denna kvantitativa metod är det som studeras mätbart och 

undersökningen karaktäriseras av att numeriska relationer mellan mätbara egenskaper 

studeras. Microsoft Excel och statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) användes för att analysera och bearbeta samtlig framtagen data ur 

enkätundersökningen. Inledningsvis genomfördes en sammanställning av samtliga svar för 

respektive deltagare där medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) kalkylerades för 



 

samtliga påståenden. Totalt 22 bortfall upptäcktes vid inmatning av samtliga enkäter, på̊ 

grund av uteblivna svar på enskilda frågor, således exkluderades dessa enkäter från analysen.  

Analysen utfördes därmed på totalt 147 individer. Studiens forskningsfrågor beräknades och 

analyserades i programmen. Icke-parametriska tester användes med anledning av att data från 

enkäter med Likertskala räknas som ordinal-data. Spearmans rangkorrelation användes för att 

analysera ett eventuellt samband mellan deltagarnas upplevelser kring förekomsten av 

machokultur i skolan samt deras studietimmar. En alfa-nivå på 5 % fastställdes för alla tester. 

 

För att få en sammanställd siffra utifrån samtliga påståenden kring förekomsten av 

machokultur på skolan utformades ett index (se bilaga 6). Olika svar på samtliga påståenden 

gav olika poäng, med minst 1 poäng och högst 4 poäng, med högre poäng för desto högre 

upplevd machokultur. Dessa poäng ställdes samman till en totalsumma (max 48 poäng) som 

därefter användes i analysen. För att kunna skildra nivåer av förekommande machokultur i 

skolan fastställdes gränsvärden för låg (M = 12–23 poäng), måttlig (M = 24–35 poäng) samt 

hög nivå̊ (M = 36–48 poäng). 

 

För att påträffa eventuella fel eller snedfördelningar innan den huvudsakliga analysen av den 

insamlade data genomfördes en kontroll i SPSS. Det utfördes även vissa tester i programmet 

för att kontrollera normalfördelningen hos variablerna. Vid inmatning av all data finns det 

alltid en risk att göra misstag, därav är dessa steg, i form av kontrolltester, väsentliga. 

Analysen kan förstöras helt och hållet genom endast ett litet misstag. Följaktligen 

genomfördes en kontroll av samtliga variabler för värden som låg utanför intervallet, med 

andra ord värden som inte låg innanför intervallet för möjliga värden. Det utfördes två olika 

typer av kontroller av vilken den första var mer anpassad för kvotdata och den andra för 

kategoriska variabler. (Pallant, 2016) 

4.5. Etiska aspekter 

Den forskning som genomfördes i denna studie bygger på respekt för de individer som deltog 

i studien. Innan undersökningen genomfördes tänkes det noggrant igenom i fråga om det 

fanns några etiska problem förenade med studien. Studiens etiska överväganden grundar sig i 

Vetenskapsrådets (2018) fyra forskningsetiska principer. Till en början gavs deltagarna en 

beskrivning kring undersökningsmetoden samt undersökningens syfte och de informerades 

likaså om deras uppgift i projektet samt villkoren som gällde för deras deltagande. De 

informerades också om att deltagandet var frivilligt, att deras anonymitet var hundra procent 

skyddad, att de hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång utan 



 

negativa följder och att de hade möjlighet att när som helst ställa frågor om undersökningen 

och få sina frågor sanningsenligt besvarade. Ett samtycke från de medverkande mottogs innan 

enkäterna delades ut, vilket hör till samtyckeskravet. Deltagarna utsattes inte för påverkan 

eller olämplig påtryckning beträffande sitt beslut om att medverka eller avbryta sin 

medverkan. Samtliga deltagare gavs största möjliga konfidentialitet, exempelvis genom att 

namn inte uppgavs och att deras uppgifter var omöjliga att komma åt för utomstående samt 

inte gick att upptäcka för läsaren. Därmed säkerställdes konfidentialitetskravet. Deltagarnas 

uppgifter utlånades eller användes inte i annat syfte än i denna studie och de brukades heller 

inte för åtgärder eller beslut som direkt påverkade medverkandena. Gällande deltagarnas 

personuppgiftsbehandling förhöll sig studien till de regler som gäller vid behandling av 

personuppgifter enligt dataskyddsförordningen – GDPR. 

4.6. Validitet/Reliabilitet 

Att undersöka det studien åsyftar att undersöka är det som menas med validitet, därav valet av 

kvantitativ studie i form av enkäter (Patel & Davidson, 2019). Tidigt i processen lades stor 

vikt vid att nå ett större antal undersökningsdeltagare som väl representerade studiens 

målgrupp. För att kunna nå en så hög svarsfrekvens som möjligt togs beslutet att dela ut 

enkäterna på plats. Deltagarna kunde genom en deduktiv enkät enkelt kryssa i svar utifrån 

påståendena och komplettera med kortare uppgifter såsom årtal. Med anledning av att enkäten 

gav svar på̊ det som studien ämnade mäta stärktes validiteten. Validiteten för enkäten 

eftersträvades vid utformningen genom att den utvecklades i flera steg, bland annat genom att 

en enkätpilot utfördes och därefter justerades, i syfte att förhindra bortfall. I tillägg har den 

framtagna data som studien genererade analyserats med hjälp av etablerade statistiska 

metoder vilket tyder på att studiens validitet är hög. Det återfinns en röd tråd genom hela 

uppsatsen tack vare att dens syfte, frågeställningar samt empiriska material står i relation till 

varandra, vilket således förstärker studiens validitet. (Patel & Davidson, 2019) Viktigt att 

poängtera är att studiens data som erhålls från deltagarna och som presenteras i resultatdelen 

enbart bygger på individernas upplevelser kring studiens syfte och frågeställningar och kan 

fördenskull inte betraktas som en allmängiltig uppfattning.  

 

Att undersöka på̊ ett tillförlitligt sätt är det som menas med reliabilitet (Patel & Davidson, 

2019). Enkätundersökning bör i så stor utsträckning som möjligt genomföras på enhetligt sätt 

frånsett när och var den genomföras. Innan de huvudsakliga undersökningarna utfördes 

således en grundlig och noggrann genomgång kring hur undersökningen skulle gå till samt 

vad som skulle göras för att öka reliabiliteten. (Eliasson, 2018) Under datainsamlingen 



 

kontrollerades insamlingssituationerna så noggrant som möjligt för att säkerställa att samtliga 

datainsamlingar skedde på likadant sätt samt att minimera påverkan från sådant som inte 

ingick i själva studien. Samtliga genomförda och redovisade statistiska beräkningar kan 

utföras av andra forskare med likadana resultat, vilket innebär att studien har en god 

replikerbarhet, därmedelst god reliabilitet (Bryman, 2018). Tillförlitligheten i 

enkätundersökningen är svår att påverka innan deltagarna ska besvara enkäten, men för att i 

så stor utsträckning som möjligt kontrollera tillförlitligheten innan dess att enkäten 

distribuerades utformades ett omsorgsfullt arbete för att säkerställa att påståendena i enkäten 

inte skulle uppfattas på felaktigt sätt (Patel & Davidsson, 2019). För att undersöka om 

påståendena var tydliga samt enkla att besvara togs följaktligen hjälp av såväl handledare, 

pilotdeltagare, kurskamrater samt familj. När deltagarna besvarade enkäten närvarade 

undervisande lärare för att förhoppningsvis maximera antalet uppriktiga och seriösa svar. 

5. Resultat 

5.1. Beskrivande statistik 

Beträffande elevernas studietimmar visade sammanställningen av den framtagna data från 

undersökningen att majoriteten, 110 stycken, lade ner 0–3 timmar per vecka på skolarbete 

utöver lektionstid, en siffra som motsvarar 75% av eleverna. Resterande elever, med andra 

ord 25% av eleverna, lade ner 4–7 timmar eller mer. 

 

Gällande förekomsten av machokultur på skolan visade resultatet att 25,17% av eleverna 

upplevde en hög förekomst av machokultur medan 51,70% upplevde en måttlig förekomst 

och 23,13% upplevde en låg förekomst. Sammantaget uppvisade eleverna ett medelvärde på̊ 

30,84 poäng av de totalt 48 maxpoängen. Vidare framkom beaktansvärda resultat på̊ specifika 

frågor som visade att drygt 85% av eleverna ”instämmer helt”/”instämmer till stor del” med 

att en kille får högre status genom att vara självsäker, tuff och kaxig än om han är lugn, 

försiktig och blyg (M = 3,46 av 4) och att drygt 73% av eleverna ”instämmer inte 

alls”/”instämmer till viss del” med att det är okej för dig som kille att gråta offentligt om jag 

blivit sårad, utan att jag ses som svag eller mesig (M = 3,04 av 4). Ytterligare 

anmärkningsvärda resultat indikerar att drygt 72% av eleverna ”instämmer helt”/”instämmer 

till stor del” med att det är svårt att vara populär bland sina klasskamrater och samtidigt vara 

ambitiös och prestera bra i skolan (M = 2,97 av 4) samt att drygt 66% av eleverna 

”instämmer helt”/”instämmer till stor del” med att de känner en press att framstå som tuff och 

orädd inför andra killar (M = 2,93 av 4). 



 

 

I tabell 1 och 2 presenteras beskrivande data för de enkäter som brukats i denna undersökning. 

 

Tabell 1. Beskrivande data för elevernas studietimmar per vecka utöver lektionstid. 

Variabelvärden Antal % 

Max en timme 21 14,29 

1–3 timmar 89 60,54 

4–6 timmar 24 16,33 

Minst 7 timmar  13 8,84 

 

Tabell 2. Beskrivande data för elevernas upplevda förekomst av machokultur i skolan, angett i 

medelvärde (M) och standardavvikelse (SD). 

  

Variabler (påstående 1–12) Totalt (n=147) 

På min skolan: M ± SD 

1 

Finns det risk att jag som kille förlorar status bland mina 

klasskamrater, blir retad eller blir utsatt för andra negativa 

konsekvenser om jag visar mig ambitiös i skolan. 

2,21 ± 0,80 

2 
Är det okej för mig som kille att gråta offentligt om jag blivit sårad, 

utan att jag ses som svag eller mesig. 
3,04 ± 0,84 

3 
Kan jag som kille bete mig som en tjej/feminint utan att jag riskerar att 

bli retad. 
2,68 ± 0,92 

4 
Kan jag känna en rädsla för att bli sedd som en ”plugghäst” om jag 

pluggar för mycket (och därmed en rädsla för att bli retad). 
2,22 ± 0,84 

5 Känner jag en press att framstå som tuff och orädd inför andra killar. 2,93 ± 0,95 

6 Ses det som feminint/tjejigt att vara ambitiös och prestera bra i skolan. 2,18 ± 0,84 

7 
Får en kille högre status genom att vara självsäker, tuff och kaxig än 

om han är lugn, försiktig och blyg. 
3,46 ± 0,77 

8 
Är det enklare att jobba på lektionerna om inte mina kompisar ser att 

jag pluggar. 
2,31 ± 0,88 



 

9 
Finns det risk att jag som kille anses vara mesig och/eller töntig om 

jag pluggar mycket.  
2,16 ± 0,85 

10 
Skulle jag kunna vara kompis med en kille som är homosexuell utan 

att det får negativa konsekvenser, till exempel elaka kommentarer. 
2,63 ± 0,92 

11 

Kan jag ibland ta till strategier för att få ”lagom” bra betyg, med andra 

ord att jag inte vill göra ”för bra” ifrån mig och inte vill visa mig 

duktig på lektionerna. 

2,04 ± 0,83 

12 
Är det svårt att vara populär bland sina klasskamrater och samtidigt 

vara ambitiös och prestera bra i skolan. 
2,97 ± 0,90 

Maxsiffra: 4 

 

5.2. Analytisk statistik 

Spearmans rangkorrelationer användes för att urskilja eventuella samband mellan 

förekomsten av machokultur i skolan och pojkars studietimmar. Resultaten från 

beräkningarna presenteras i tabell 3. Korrelationen mellan dessa två variabler pekar på att det 

förekommer ett starkt signifikant samband mellan grad av machokultur och pojkars 

studietimmar (p = < 0,05). 

 

Tabell 3. Samband mellan förekomsten av machokultur i skolan och pojkars studietimmar.  

Korrelation 

  1 2 

Spearman´s 

rangkorrelation 

1.  

Studietimmar 

Correlation Coefficient 1,00 0,707** 

Sig. (2-tailed) . 0,00 

N 147 147 

2.  

Elevernas 

upplevda 

machokultur 

Correlation Coefficient 0,707** 1,00 

Sig. (2-tailed) 0,00 . 

N 147 147 

** Korrelation är signifikant på en 0.01 nivå (2-tailed) 

 



 

6. Diskussion 

Denna studie syftade till att undersöka förekomsten av normer kring maskulinitet bland elever 

på högstadiet och huruvida dessa normer har en relation till pojkars attityder till studier. 

Utifrån enkätsvaren framkom ett starkt signifikant värde gällande sambandet mellan 

förekomsten av machokultur i skolan och pojkars studietimmar. Följande två frågeställningar 

ämnas besvaras: 

1. I vilken utsträckning upplever pojkar att det förekommer en machokultur i skolan? 

2. Finns det något samband mellan machokultur i skolan och pojkars studietimmar? 

6.1. Resultatdiskussion 

Studiens resultat indikerar att machokultur verkar vara vanligt förekommande inom skolan 

enligt många pojkarnas upplevelser, med bland annat ett resultat som visar att drygt 25% av 

eleverna upplevde en hög förekomst av machokultur. Ett resultat som ligger i linje med 

tidigare forskning gällande pojkars lägre betyg där evidensen stärker att det förekommer en 

hegemonisk maskulinitet som präglar pojkar samt hindrar dem från goda studieresultat (t.ex. 

Björnsson, 2005; Frosh, Phoenix & Pattman, 2002; Holm & Öhrn, 2014; Jonsson, 2015; 

Kimmel, 2010; Kärnebro, 2013; Lyng, 2007; Nordgren, Odenstad, & Samuelsson, 2017; 

Phoenix, 2004; Wernersson, 2010; Willis, 1983; Zimmerman, 2018). 

 

Denna normativa definition av maskulinitet har återfunnits upprepande gånger inom studier 

kring pojkar och skolan, bland annat inom Phoenix (2004) studier där det handlar om att vara 

tuff, självständig och hård för att bevisa sin maskulinitet som pojke. Phoenix (2004) fann även 

i en av hennes studier att pojkar skapade strategier som var inriktade mot att inte visa sig 

alltför ambitiös i skolan, strategier som utformades för att undvika att bli retade av 

klasskamrater. Pojkarnas strategi var att placera sig mellan ytterligheterna att inte plugga alls 

och att vara en ”plugghäst”. De flesta av plugghästarna blev retade och förlorade kompisar 

vilket orsakade en rädsla för att bli sedd som en plugghäst. Resultatet från denna studie ligger 

i linje med tidigare forskning då den indikerar att pojkar tenderar att ibland ta till strategier för 

att få ”lagom” bra betyg, med andra ord att de inte vill göra ”för bra” ifrån sig och inte vill 

visa sig duktiga på lektionerna. 

 

I en studie av Francis (2009) framkom det att de pojkar som var retade och hade hög risk att 

bli utsatta för nedvärderande handlingar av jämnåriga elever på skolan var främst de 

högpresterande pojkarna. Likaså blev resultatet i Lyngs (2007) studie där det framgick att det 



 

var svårt bland pojkarna att vara ambitiös samt högpresterande i skolan och samtidigt ha en 

hög status bland sina jämnåriga kompisar. Uppvisandet av en lägre ambition med skolarbete 

var ett uttryck för de pojkar som önskade ses som coola och vara populära bland kompisar. 

Detta underlag stärker en del av resultatet från denna studie där nästan tre fjärdedelar av 

eleverna instämde med att det är svårt att vara populär bland sina klasskamrater och samtidigt 

vara ambitiös och prestera bra i skolan. 

 

Denna studies resultat visar att drygt 85 % av alla elever som deltog i undersökningen 

instämmer med att en kille får högre status genom att vara självsäker, tuff och kaxig än om 

han är lugn, försiktig och blyg. Ett resultat som ligger väl i linje med den tidigare forskning 

som visat att pojkar bland annat ska vara hårda, kaxiga och tuffa för att inneha status (Frosh, 

Phoenix & Pattman, 2002). Dessa egenskaper kan kopplas till Connells (2008) forskning 

kring den hegemoniska manligheten där man strävar efter vissa värderingar som anses 

statusfyllda och naturliga. Män tillskrivs särskilda egenskaper och genom att tillgodogöra sig 

dessa egenskaper bidrar man till hegemonin. 

 

Den machokultur som är tydligt förekommande i denna studie, och även tidigare 

forskningsstudier, är en problematik som är komplicerad och utan enkel lösning. Det är ett 

långsiktigt arbete som är nödvändigt. Pojkars handlingar styrs till stor del av deras vilja att bli 

omtyckta. Det handlar mycket om att ”passa in” när man går i högstadiet, för att man vill 

tillhöra en grupp och känna sig behövd och vara en del av någonting. En avgörande aspekt för 

att kunna arbeta med dessa frågor är sannolikt en ökad medvetenhet på skolor kring detta 

fenomen. Detta för att kunna öka kunskapen kring normkritik och genusfrågor hos lärare och 

även rektorer som ska driva det pedagogiska arbetet. Skolan ska förebygga och arbete för 

jämställdhet där exempelvis normkritik är ett mycket viktigt område att titta på och där ett 

arbete utifrån ett normkritiskt förhållningssätt kan vara avgörande. En bra början kan vara att 

ställa frågor som exempelvis ”hur ser normerna ut på vår skolan?” och ”finns det normer som 

tydligt talar om att det finns något som passa sig för pojkar medan något annat passar sig för 

flickor?”. Att synliggöra normer och diskutera dem kan vara en väg att gå för att vända 

utvecklingen. 

 

Parallellt genererar studien ett resultat med ett stark signifikant samband som visar på att ju 

högre upplevd förekomst av machokultur hos eleverna desto färre antal timmar lägger de på 

sina studier utöver lektionstid. Detta går i linje med tidigare forskning som påvisar att inom de 



 

skolor där det har funnits en ”antipluggkultur” har det likaså funnits en ”machokultur” bland 

pojkar som liknar en traditionell homosocialitet (Kärnebro, 2013; Willis, 1983). Detta 

samband återfinns i flertalet tidigare studier där pojkars brister i skolan och utvecklandet av 

antipluggkulturer förklaras av de maskulinitetsnormer som föreligger i samhället (Björnsson, 

2005; Jonsson, 2015; Kimmel, 2010; Kärnebro, 2013; Wernersson, 2010; Willis, 1983; 

Zimmerman, 2018). Detta samband stärks exempelvis genom Nordgrens, Odenstads och 

Samuelssons forskning (2017) som visar på att det i skolans värld uppfattas som feminint att 

vara ambitiös och duktig samt att det är viktigt för pojkar att inte framstå som feminina. 

Pojkar skapar därför en så kallad antipluggkultur för att bevisa sin manlighet – ett 

förhållningssätt som kan förorsaka konsekvenser i form av att pojkar anstränger sig mindre i 

skolan. Något som även Wernersson (2010) beskriver i sin studie, att betygsskillnaden skulle 

kunna förklaras av de normer som finns, vad som förväntas av pojkar och flickor, vilket 

resulterar i att pojkarna följer/anpassar sig efter den maskulina antipluggkulturen. 

 

Om man som elev befinner sig på en skola med en antipluggkultur, där den dominerande 

normen är ett avståndstagande från studier, kan det vara vad som krävs för att bli socialt 

accepterad. Då vågar sannolikt inte många pojkar sticka ut genom att visa sig ambitiösa. Som 

Connell (2008) beskriver finns då risken att som pojke negligeras om han avviker från de 

accepterade stereotypa strukturerna för manlighet. Denna realitet visar sig i flertalet tidigare 

studier, bland annat inom Björnssons (2005) forskning där han beskriver att i de 

maskulinitetsideal som föreligger idag ingår inte att vara ambitiös och kunna prestera i skolan. 

Att anstränga sig i skolan ger ingen status bland klasskamrater. Därför måste pojkarna försöka 

balansera mellan att dels engagera sig samt lyckas i skolan och dels sin sociala position. 

Vidare beskriver Kimmel (2010) på samma tråd att det enligt maskulinitetsideologin är 

omanligt att intresserar sig för skolan. 

 

Vad krävs då för att vända denna oroväckande utveckling och kunna bryta dessa 

maskulinitetsnormer som ställer till det för pojkarnas utveckling i skolan? Jag anser att det 

med all säkerhet är en viktig aspekt att förebygga samt skapa ett öppet klimat där pojkarna, 

och självklart även flickorna, ska kunna vara sig själva, oavsett om det innebär att visa sig 

ambitiös i skolan eller inte. Att arbeta förebyggande genom att exempelvis prata om vilka 

normer som finns i samhället och på skolan samt att på olika sätt visa att det är okej att 

placera sig utanför de skadliga normerna för vad en pojke bör vara. Med detta sagt behöver 

manlighet nödvändigtvis inte vara något dåligt. Jag tror att det viktiga är att alla pojkar ska ha 



 

möjligheten att själva få välja vad deras manlighet ska innefatta. Som lärare är det troligen bra 

att föra en dialog med eleverna angående denna fråga och föra en diskussion kring hur pojkar, 

och elever i allmänhet, möter varandra och hur det påverkar dem som individer. Parallellt med 

detta krävs möjligen att personal på skolan utbildas inom ämnet och får jobba kring frågor 

som till exempel hur skolan bemöter pojkar respektive flickor, hur lärarnas krav ser ut på 

eleverna (om de skiljer sig beroende på om det handlar om pojkar eller flickor) etcetera, anser 

jag. Ytterligare tänkbar åtgärd är hög vuxennärvaro i skolan för att förhindra kränkningar och 

liknande. En skola med en dominerande antipluggkultur kännetecknas sannolikt i hög grad av 

att pojkar som studerar och visar sig ambitiösa retas för detta. Oavsett val av insats så krävs i 

vilket fall som helst åtgärder för att kunna vända denna oroande trend. 

 

Resultaten i studien åskådliggör vikten av att utmana normer och den rådande 

antipluggkulturen i skolan och istället främja en pluggkultur. Både pojkars och flickors 

möjlighet till utveckling och prestation i skolan gynnas av detta. Det är dock mer komplext än 

att bara främja en pluggkultur för att få pojkarna att prestera på samma nivå som flickorna. 

Att normer förändras från en norm till en annan i en rak linje är en syn som Connell (Connell 

& Pearse, 2014) och Archer (2010) kritiserar. Det går med andra ord inte att gå i en rak linje 

från en antipluggkultur till en pluggkultur. Pojkars förmåga att studera, utvecklas och prestera 

i skolan har ett samband med flera subtila normer kring maskulinitet. Det finns med andra ord 

flera normer kring maskulinitet än enbart en antipluggkultur som har en relation till pojkars 

prestationer i skolan. Det skulle troligtvis inte vara tillräckligt om en skola skulle gå från en 

övervägande antipluggkultur till en övervägande pluggkultur för att få pojkar att prestera på 

samma nivå som flickor i skolan. Det är mer komplext än så, exempelvis på grund av de 

parallella och motsägelsefulla maskulinitetsnormer som finns. 

 

Vidare forskning med djupare analys behövs kring detta område men förhoppningsvis kan 

denna studie vara en ögonöppnare för alla som jobbar inom skolans värld och spenderar sina 

dagar med barn och ungdomar. För att kunna få ett mer jämställt samhälle behöver (läs: 

måste) normerna kring maskulinitet kritiskt granskas och förändras. 

6.2. Metoddiskussion 

I studien användes en enkät som utvecklats i flera steg där den pilottestats med en relevant 

målgrupp samt reviderats flertalet gånger, exempelvis revideringar kring formuleringen av 

påståendena så att de är så lika varandra i formen som möjligt samt att de är riktade till 

deltagarnas egna uppfattningar etcetera. Då enkäten är väl genomarbetad skapas en relativt 



 

stabil validitet inför den huvudsakliga undersökningen. Under studiens gång uppkom dock ett 

antal frågetecken, trots det väl förberedande arbetet, där vissa påståenden kunde ha varit ännu 

tydligare formulerade. Detta konstaterades genom att ett antal deltagare tycktes upplevde 

vissa frågor, vid återkommande tillfällen, som svårtolkade.  

 

Gällande urvalet var undersökningsdeltagarna representativa för den population som var 

önskvärt att generalisera till. Beträffande fördelningen mellan olika områden inom 

Stockholms län var spridningen inte likvärdig, då alla skolor som ingick i studien var 

placerade i innerstan i Stockholm. Skälet till den icke likvärdiga fördelningen har sin grund i 

att typ av område inte utgjorde en del av studiens frågeställningar och följaktligen inte var 

aktuellt under rekryteringen. Tidsbristen var ett annat understödjande skäl då alla dessa skolor 

låg på nära avstånd. Rekryteringen utföll även i denna fördelning på grund av att samtliga 

deltagande skolor gav snabbt gensvar med möjlighet till rekrytering av stora elevgrupper. 

Eftersträvansvärt vore givetvis att fler skolor och därmed en större population hade varit 

inkluderade i studien för att öka generaliserbarheten och i och med det öka validiteten. 

Antalet rekryterade deltagare i studien blev möjligtvis en begränsning för resultatet.  

 

För att i så hög grad som möjligt öka standardiseringen hade det likaså varit önskvärt att 

samtliga deltagare hade besvarat enkäterna i samma miljö under likställda premisser. 

Majoriteten av deltagarna befann sig i ett klassrum när de besvarade enkäten medan ett fåtal 

deltagare befann sig i en idrottshall, vilket innebar att undersökningen utfördes i olika miljöer. 

För att ge samtliga deltagare lika villkor och förutsättningar samt begränsa omgivande 

störningsmoment hade det troligen varit ännu bättre om alla elever fått möjlighet att befinna 

sig i klassrumsmiljö. Enkäten omfattade självrapporterade data vilket rimligtvis skapade 

felkällor och begränsningar, såsom exempelvis över- eller underskattning samt minnesbias. 

 

En aspekt som är viktig att nämna, som benämnts tidigare, är även att pojkars studieresultat 

beror på ett antal variabler, varav denna studie enbart undersökt en. Följaktligen genererar 

denna studie en begränsad förståelse av en större fråga. 

6.3. Fortsatt forskning 

Denna undersökning är för liten för att kunna dra någon generell slutsats för hela 

elevpopulationen. Däremot kan den delvis fylla kunskapsluckor inom forskning kring 

machokultur och pojkars attityder till studier på högstadiet samt tillföra fördjupad kunskap 

inför kommande studier. Det krävs dock mer forskning kring ämnet för att erhålla en djupare 



 

förståelse samt för att vara i stånd att tillämpas på bredare populationer. Ytterligare forskning 

behövs med andra ord för att kunna undersöka sambandet mellan förekomsten av 

machokultur i skolan och pojkars attityder till skolan. Det finns flera olika perspektiv som 

hade varit spännande att forska vidare kring som inte tas upp i denna studie.  

 

Eftersom det framkom ett signifikant samband i studien mellan machokultur och pojkars 

studietimmar vore det intressant att utforska ytterligare inom detta område, exempelvis att 

undersöka ifall detta samband är mer eller mindre framträdande inom olika områden, utifrån 

exempelvis ett socioekonomiskt perspektiv. Det hade även varit intressant och sannolikt 

betydelsefullt att undersöka lärarnas syn på frågan då de har en avgörande roll för elevernas 

utveckling och arbetet kring detta område. Tänkvärt hade också varit att följa upp den här 

studien om ett antal år för att se hur det ser ut då. Har det skett några förändringar gällande 

betygsskillnaden eller är den bestående? Är det ett mer framstående problem om några år? 

Hur ser machokulturen ut i jämförelse med idag? 

 

Oavsett vad det är som är huvudorsaken bakom detta fenomen så existerar det. För att kunna 

arbeta vidare med problematiken krävs större och mer omfattande studier inom samma 

område. Det viktigaste att undersöka är sannolikt vad som kan och skall göras för att ”stoppa” 

denna problematik. Vad behöver göras i skolan för att jämna ut betygsgapet och för att 

pojkarna ska komma upp på flickornas nivå? Där krävs förmodligen undersökningar kring 

både lärarnas men främst elevernas egna uppfattningar. 

6.4. Slutsats 

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att majoriteten av pojkarna lade ner få timmar per 

vecka på skolarbete utöver lektionstid samt att dessa pojkar även upplever en högre nivå av 

machokultur inom skolan i jämförelse med de pojkar som lade ner fler timmar på skolarbete.  

 

Det är skolans uppdrag att främja en likvärdig utbildning för samtliga elever (Skolverket, 

2011). Detta innebär inte att skolans utbildning ska se lika ut för alla elever utan att varje 

enskild elev ska ges de förutsättningar just hen behöver för att kunna utvecklas och nå sina 

mål. För att lyckas förse alla elever, både pojkar och flickor, med en likvärdig utbildning 

verkar det som att det behövs större insatser kring genusfrågan inom skolvärlden. 

Skolpersonal och även andra vuxna bör fundera över vilka förväntningar vi har på pojkar och 

flickor, som olika beteenden utifrån kön och stereotypa mönster, eftersom eleverna ofta lever 

upp till vuxnas förväntningar. 



 

 

Avslutningsvis råder jag dig som läser att ta frågan på allvar och förstå att den spelar roll i 

elevernas möjlighet till utveckling i skolan. Ansvaret ligger inte enbart på skolans personal 

utan på samhället i stort. Börja med att prata om machokultur med eleverna, eller vem som 

helst i samhället, så att ett litet förändringsarbete startar. Ett arbete som dock kräver en 

kontinuerlighet för att det skall göra skillnad och som behöver påbörjas i tid, redan när barnen 

är små.  
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Bilaga 1. Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka förekomsten av normer kring maskulinitet bland pojkar 

på högstadiet och huruvida dessa normer har en relation till pojkars attityder till studier. En 

anledning till varför detta undersöks är att lärare ska ges en medvetenhet om att 

förekomsten av stereotypa könsnormer i skolan kan begränsa vissa elevers lärande och 

utveckling, i synnerhet pojkar. Förhoppningsvis kan detta i sin tur främja en bättre skola för 

alla, oavsett könstillhörighet. 

 

1. I vilken utsträckning upplever pojkar att det förekommer en machokultur i skolan? 

2. Finns det något samband mellan machokultur i skolan och pojkars studietimmar? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Ämnesord och synonymer svenska Ämnesord och synonymer engelska 

Pojkar, skolan, studier, maskulinitet, genus, 

könsnormer, machokultur, antipluggkultur, 

studieprestationer, skolprestationer, 

könsskillnader, betyg, betygsskillnader 

Boys, school, studies, masculinity, gender, 

gender norms, macho culture, anti-plug 

culture, anti-swot culture, study performance, 

gender differences, grades, grading 

differences  

 

Var och hur har du sökt? 
Databaser och andra källor  Sökkombination 

SportDiscus 

PubMed 
Pojkar, studieprestationer 

Pojkar, skolprestationer 

Dominerande maskulinitet 

Könsskillnader i skolprestationer 

Gender and school achievments 

Boy ́s school achievments 

Gender and education 

Class, education 

Masculinity, education 

 

Kommentarer 
 

Största delen av materialet, i form av vetenskapliga artiklar, har erhållits från avhandlingar 

samt tidigare uppsatser kring ämnet.  

  



 

Bilaga 2. Enkät 

 
 

 

  

 

1 

 

 

En studie kring könsnormer och pojkars studier på högstadieskolor 
 
 

Enkät 
 

Jag ber dig besvara denna enkät så ärligt du kan.  

Det finns inga ”rätt” eller ”fel” svar, utan just dina tankar och åsikter är viktiga. 

Om du undrar över något, fråga mig som är ansvarig så hjälper jag dig. 
 

 

 

Bakgrundsinformation om dig 

 

Ålder: Jag är född år  ______ 

 
 

 
 

1: Dina studier 

 

Hur många timmar lägger du ner på skolarbete utöver lektionstid? 

Ange antalet timmar i snitt per vecka. 

Om det varierar mycket från vecka till vecka så svara så många timmar som det oftast är. 

 

◻    Max en timme 

◻    1-3 timmar 

◻    4-6 timmar 

◻    Minst 7 timmar  



 

 
 

  

 

2 

2: Könsnormer i skolan 
 

 

På min skola… 
1. 

Instämmer 
inte alls 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
Instämmer 

helt 

 
Vet ej 

1. Finns det risk att jag som kille förlorar 
status bland mina klasskamrater, blir 
retad eller blir utsatt för andra negativa 
konsekvenser om jag visar mig ambitiös i 
skolan. 

    

 

2. Är det okej för mig som kille att gråta 
offentligt om jag blivit sårad, utan att jag 
ses som svag eller mesig. 

    

 

3. Kan jag som kille bete mig som en 
tjej/feminint utan att jag riskerar att bli 
retad. 

    

 

4. Kan jag känna en rädsla för att bli sedd 
som en ”plugghäst” om jag pluggar för 
mycket (och därmed en rädsla för att bli 
retad). 

    

 

5. Känner jag en press att framstå som tuff 
och orädd inför andra killar. 

    

 

6. Ses det som feminint/tjejigt att vara 
ambitiös och prestera bra i skolan. 

    

 

7. Får en kille högre status genom att vara 
självsäker, tuff och kaxig än om han är 
lugn, försiktig och blyg. 

    

 

8. Är det enklare att jobba på lektionerna om 
inte mina kompisar ser att jag pluggar. 
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På min skola… 
1. 

Instämmer 
inte alls 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
Instämmer 

helt 

 
Vet ej 

9. Finns det risk att jag som kille anses vara 
mesig och/eller töntig om jag pluggar 
mycket.  

    

 

10. Skulle jag kunna vara kompis med en kille 
som är homosexuell utan att det får 
negativa konsekvenser, till exempel elaka 
kommentarer. 

    

 

11. Kan jag ibland ta till strategier för att få 
”lagom” bra betyg, med andra ord att jag 
inte vill göra ”för bra” ifrån mig och inte vill 
visa mig duktig på lektionerna. 

    

 

12. Är det svårt att vara populär bland sina 
klasskamrater och samtidigt vara ambitiös 
och prestera bra i skolan. 

    

 

 
 
 

TACK så mycket 
för att du tog dig tid att fylla i enkäten! 

 



 

Bilaga 3. Informationsbrev Deltagare 

 
 

 

 

 

 
 

Det tillåtande och begränsande i skuggan av könsnormer 
En kvantitativ studie kring machokultur och pojkars studier 

 

Informationsbrev till Deltagare 
 

Hej elever! 
 
Jag är en lärarstudent som heter Ellen Ljungströmmer och studerar femte och sista 
året på Ämneslärarprogrammet på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. 
Just nu skriver jag mitt examensarbete och det är därför jag vänder mig till dig. I det 
här brevet berättar jag om min forskningsstudie som handlar om könsnormer och 
pojkars studier. Du får brevet därför att du studerar på en högstadieskola i 
Stockholms län. Läs brevet och fundera över om du vill delta. 
 
Vad handlar studien om? 
Syftet med studien är att undersöka könsnormer bland elever på högstadiet, 
inklusive möjliga samband mellan könsnormer och pojkars inställning till studier. 
Bakgrunden är pojkars lägre betyg i skolan och denna studie undersöker 
machokultur som en potentiell orsak till denna ojämlikhet i studieresultaten. En 
anledning till varför detta ska undersökas är att lärare ska ges en medvetenhet om 
att förekomsten av stereotypa könsnormer i skolan kan begränsa vissa elevers 
lärande och utveckling, i synnerhet pojkar. Förhoppningsvis kan detta i sin tur främja 
en bättre skola för alla, oavsett könstillhörighet. 
Till exempel undrar jag: 

• I vilken utsträckning upplever pojkar att det förekommer en machokultur i 
skolan? 

• Finns det något samband mellan machokultur i skolan och pojkars 
studietimmar? 

 
Ingen har tidigare gjort en forskningsstudie kring sambandet mellan machokultur 
och pojkars studietimmar (antalet timmar de lägger på studier utöver lektionstid). 
Jag hoppas därför att du vill vara med att skapa ny kunskap. 
 
Vad ber du mig göra om jag säger ”ja”?  
Jag kommer be dig fylla i ett frågeformulär. Det handlar om dina studier och 
könsnormer i skolan. Enkäten tar cirka 10 minuter att fylla i och sker i samband med 
ett lektionstillfälle. Inga svar är rätt eller fel, utan just dina åsikter är viktiga. 
 
Att vara med är frivilligt och innebär inga särskilda risker 
Jag vill mycket gärna ha med dig i min studie, eftersom din profil passar in på det jag 
söker. Men, det finns inget som helst tvång att vara med, utan deltagande är 
frivilligt. Att vara med innebär heller inga särskilda risker. Kom ihåg att: 

- Du kan hoppa över frågor du inte vill besvara.  
- Du kan när som helst välja att hoppa av utan att behöva säga varför.  



 

  

 

 
Om du väljer att inte delta, eller vill avbryta ditt deltagande, kommer det inte att ha 
några som helst påföljder. Du berättar bara för den som givit dig frågeformuläret att 
du avstår. 
 
Inga utomstående kommer att kunna se vad just du svarat 
All information samlas in av mig: Ellen. Jag tar hand om den så att ingen obehörig 
kan se vad du svarat. Jag ber dig inte att skriva namn på frågeformuläret. När jag 
presenterar mitt resultat fokuserar jag på hur elever svarat som helhet, och nämner 
aldrig några personliga uppgifter. 
 
Vad händer med mina uppgifter?  
Inom ramen för studien kommer jag att samla in och registrera följande information: 

• Bakgrundsinformation: Ålder 

 

• Information om dina studier: Detta handlar om hur många timmar du ägnar 

dig åt studier 
 

• Könsnormer: Din upplevelse kring könsnormer, mer specifikt machokultur, på 

din skola och hur det tar sig i uttryck 

 

Hur får jag mera information? 
Du är alltid välkommen att kontakta mig om du har frågor eller om du vill ta del av 
resultatet av hela studien. 
  
 

Jag hoppas att du vill vara med! 
Vänliga hälsningar, 

 
Ellen Ljungströmmer 
Student 
ellen.ljungstrommer@student.gih.se 
 
Handledare 
Susanne Johansson Fil. dr 
susanne.johansson@gih.se 
 
 
Personuppgiftsansvarig samt gemensam adress för samtliga forskare och 
dataskyddsombud: 
Gymnastik- och Idrottshögskolan 
Box 5626 
114 86 Stockholm 
Telefon: 08 - 120 537 00 



 

Bilaga 4. Informationsbrev Ansvariga på skolan 

 
 

 

   
 
 
 
 

 
 

Det tillåtande och begränsande i skuggan av könsnormer 
En kvantitativ studie kring machokultur och pojkars studier 

 

Informationsbrev till Ansvariga på skolan 
 
Hej! 
 
Jag är en lärarstudent som heter Ellen Ljungströmmer och studerar femte och sista 
året på Ämneslärarprogrammet på Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm. Just 
nu skriver jag mitt examensarbete och det är därför jag vänder mig till dig. I det här 
brevet berättar jag om min forskningsstudie som handlar om könsnormer och 
pojkars studier. Jag skriver till dig/er därför att ni är en högstadieskola i Stockholms 
län. 
 
Läs gärna igenom brevet och fundera över om just er skola kan delta. Varje enskild 
deltagare (elev) behöver också lämna sitt eget samtycke. Kontakta mig gärna om du 
har frågor! 
 
Vad handlar studien om? 
Syftet med studien är att undersöka könsnormer bland elever på högstadiet, 
inklusive möjliga samband mellan könsnormer och pojkars inställning till studier. 
Bakgrunden är pojkars lägre betyg i skolan och denna studie undersöker 
machokultur som en potentiell orsak till denna ojämlikhet i studieresultaten. En 
anledning till varför detta ska undersökas är att lärare ska ges en medvetenhet om 
att förekomsten av stereotypa könsnormer i skolan kan begränsa vissa elevers 
lärande och utveckling, i synnerhet pojkar. Förhoppningsvis kan detta i sin tur främja 
en bättre skola för alla, oavsett könstillhörighet. 
Till exempel undrar jag: 

• I vilken utsträckning upplever pojkar att det förekommer en machokultur i 
skolan? 

• Finns det något samband mellan machokultur i skolan och pojkars 
studietimmar? 

Ingen har tidigare gjort en forskningsstudie kring sambandet mellan machokultur 
och pojkars studietimmar (antalet timmar de lägger på studier utöver lektionstid). 
Jag hoppas därför att du vill vara med att skapa ny kunskap. 
 
Vad ber du de aktiva att göra om vi säger ”ja”? 
Jag ber deltagarna att fylla i ett frågeformulär. Det handlar om deras studier och om 
könsnormer i skolan. Enkäten tar cirka 10 minuter att fylla i och sker i samband med 
ett lektionstillfälle som jag schemalägger tillsammans med er. Inga svar är rätt eller 
fel, utan just elevernas åsikter är viktiga. 



 

  

   
 
 
 
 

 
 
 
Att vara med är frivilligt och innebär inga särskilda risker 
Jag vill mycket gärna ha med era elever i min studie, men det finns inget som helst 
tvång att vara med, utan deltagande är frivilligt. Att vara med innebär heller inga 
särskilda risker. Det går bra att hoppa över frågor, och deltagare kan när som helst 
välja att hoppa av utan att behöva säga varför. 
 
Vad händer med deltagarnas uppgifter? 
Uppgifterna om medverkande personer kommer enbart att användas i detta arbete, 
de kommer med andra ord inte användas eller utlånas för andra syften än denna 
studie. All insamlad data kommer även raderas efter att arbetet är avslutat. 
 
Inga utomstående kommer att kunna se vad en enskild individ svarat 
All information samlas in av mig: Ellen. Jag tar hand om den så att ingen obehörig 
kan se vad eleverna svarat. Jag ber inte deltagarna att skriva namn på 
frågeformuläret. När jag presenterar mitt resultat fokuserar jag på hur elever svarat 
som helhet, och nämner aldrig några personliga uppgifter. 
 
Hur får jag mera information? 
Du är alltid välkommen att kontakta mig om du har frågor eller om du vill ta del av 
resultatet av hela studien. 
 

 
Jag hoppas att du/ni också vill vara med och stödja projektet! 

 
Vänliga hälsningar,  

 
 

Ellen Ljungströmmer 
Student   
ellen.ljungstrommer@student.gih.se   
 
Handledare Fil.dr 
Susanne Johansson 
susanne.johansson@gih.se 
 
 
Personuppgiftsansvarig samt gemensam adress för samtliga forskare och 
dataskyddsombud: 
Gymnastik och Idrottshögskolan 
Box 5626 
114 86 Stockholm 
Telefon: 08 - 120 537 00 



 

Bilaga 5. Samtyckesblankett Deltagare 

  

 

 

 

Det tillåtande och begränsande i skuggan av könsnormer 

En kvantitativ studie kring machokultur och unga pojkars studier 

 

Samtyckesblankett för högstadieelever 

Jag samtycker till att vara med i studien enligt följande: 

  Kryssa i rutan 

1 Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

 

2 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan 
avbryta mitt deltagande i studien utan att ange något skäl. 

 

3 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och 
godkänner att Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH behandlar mina 
personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och 

lämnad information. 

 

 

 

________________________________         ____________________________  

Underskrift            Ort och datum   

 

________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

Ellen Ljungströmmer      Handledare 

Student       Susanne Johansson Fil. dr 

ellen.ljungstrommer@student.gih.se    susanne.johansson@gih.se 



 

Bilaga 6. Kodning och index 

 

Kodning & Index 
 

 

 

Faktor Värde 

Timmar per vecka med skolarbete 

(TVS) 

Max en timme = 4 

1–3 timmar = 3 

4–6 timmar = 2 

Minst 7 timmar = 1 

Påstående 1, 4–9 och 11–12 

(P1, P4, P5,…P12) 

1 = 1 

2 = 2 

3 = 3 

4 = 4 

Påstående 2–3 och 10 

(P2, P3, P10) 

 

1 = 4 

2 = 3 

3 = 2 

4 = 1 

 

Poäng 

Del 1: min 1 – max 4 

Del 2: min 12 – max 48 

Faktor Kod 

Ålder: 2004 

           2005  

 

1 

2 

Timmar per vecka med skolarbete (TVS) 

Påstående 1–12  (P1, P2, P3,…P12) 
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